
     誠新人力仲介有限公司   

越南 □製造業 □營造業 聘工詳情表 

公司名稱 
TÊN CÔNG TY 

 地

點 
 

電  話 
(請務必填寫) 

 

 

地  址 
(請務必填寫) 

 工作期限  
初 次 / 重 招 / 

遞 補 年

月  日(含展延) 

需求人數           人 特 殊 工        人 體 力 工        人 

一. 雇主要求的條件 /  Yêu cầu của chủ lao động 

二. 工作內容： Nội dung công việc  

主要營業項目： 

Hạng mục kinh doanh chủ yếu： 
待遇： 

Chế độ đãi ngộ： 
主要工作內容/ Công việc chính 體力工薪資: 

Tiền lương của lao động phổ thông. 
工作項目：  

Hạng mục công việc：: 
加班費（前 2 小時）： 

Tiền làm thêm( 2 tiếng đầu ) 

□體力工 Lao động phổ thông 
加班費（後 2 小時）： 

Tiền làm thêm( 2 tiếng sau ) 

□技術工 Lao động có kỹ thuật 
特殊工薪資: 

Tiền lương của lao động làm công việc mang tính đặc thù. 
是否赴越挑工：□是 phải  □否 không phải 
Có phải đi VIÊT NAM tuyển không? 

  加班費（前 2小時）： 

Tiền làm thêm( 2 tiếng đầu ) 
特殊技能測試：□是 phải □否 không phải   加班費（後 2小時）： 

Tiền làm thêm( 2 tiếng sau ) 
特殊需求：Nhu cầu đặc biệt： 計件論績效：Tiền lương tính theo kiện： 
每日加班約 Mỗi ngày làm thêm：           小時

một tiếng：           

加班及表現績效：Tiền làm thêm 

每月加班約 mỗi tháng giò làm thêm：            

小時 Một tiếng 
月扣勞保費：Tiền bảo hiểm trừ mỗi tháng 

休假 Ngày nghỉ：□ 有 (Có) □沒有 (Không) 月扣健保費：Tiền y tế trừ mỗi tháng 
月休 Ngày nghỉ trong tháng：     天 ngày: 月存所得稅：Tiền tiết kiệm trong tháng: 
是否具國外經驗 Cụ thể kinh nghiêm nước ngo ài：
□ 是 phải □ 否 không phải 

月扣食宿費 Tiền ăn mỗi tháng khấu trừ： 

其他： ̣ (Ghi chú)                                                                  
                                                                             
                                                                             

公司名稱：            業務簽名:          外勞簽名 LAO ĐÔNG KÝ TÊN：          

請依實際工 
作狀況填寫 

外勞編號：
 

經驗 ：  □有   □沒有 
Kinh nghiệm：□Có     □ Không có 

婚姻狀況 ： □已婚   □未婚   □不拘 
Hôn nhân：Đã kết hôn  Chưa kết hôn  Không yêu cầu 

性別：   □男     □女 

Giới tính：  Nam        Nữ 
語言訓練： □國語   其他語言由雇主自行訓練
Ngôn ngữ：  Tiếng Trung  Ngôn ngữ khác do chủ tự huấn luyện 

年齡：    歲至   歲 

Tuổi đời:______tuổi/ đến______tuổi.  
學歷：  □國小 □國中 □高中 □大專 
Văn hoá： PTCS   THCS    PTTH    TH hoặc CĐ dạy nghề 

身高 Chiều cao：    cm/đến    cm 

體重 Cân nặng：          kg  


